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Fax: 02438461530

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: số 171 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  02511/2019/ATTP-XNQC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02438461530

5378/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nga Phụ
Khang1

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
7. Quảng cáo trên các vật dụng di động khác

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 02516/2019/XNQC
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Thr/c phdm blo v0 srlc kh6e
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Thirnh phin:
CaoTrinh nil ho*ng cung 0,3129
(tudng dudng 985m9 duqc li€u)
Cao Ho&ng k,' ......... .. 0,0859

{ttldng duang 2lzrng duoc }€u}

ttudng drrung tr85m9 duqc lieu)
Khuong hoing 0,0319
Phu ligu: Chdt dOn tinh bOt b6p, chdt
chdng d6ng vdn talc v& magnesium
stearate vita d{r-

G0ngdryng:
H6 trq giAm srI ti6n tri6n eila u nans
budng tr4ng, u xd tff cung, u vli, u xd
ti6n ligttuy6n linh tinh
G6ch ditng:
- Li6u h6 trg duy tri: Ngiy udng 3 l$n,
rnSi t*n 2 vi6n, n6n u6ng trude b0a 6n

30 phrlt.
- Li6u h6 trq ting crJdng: Ngiry udng 3
Itn, mdi lAn 3 vi6n, n€n u6ng trudc b0a
in 30 ph0t.
- N€n sfi dung li6n tgc tfi 2-3 thang.
Cdnh bAo: Khilng ding cho ngudi bi mdn
cilm vdi bdt ki thdnh phdn ndo c&a sdn
phdm.
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Thr,rc phflm ndy khOng phAi li thu6c vA kh6ng c6 tdc dung thay th0 thu6c chfra b$nh.

Tidp thi vi phin phrii bdi:

GmE rr naffi DuUr Prin i tu - ffmPilr
oia chi: So 171 Phd Chua Ling - Phudng Lang Thuong

0uin Ddng 0a - HA Nqi

Oi€n hoai: 024.38461530 . 028.62647169

Chiu irich nhi€m v6 san phim:

rr* c0flc TY Tllnll Tu uitl Y Duo.G oudc ri
l[ I L Tru sd: Sd g to l - rti 100 Hoins Cdu - Phudns 0 CtrO orta

riilc ffT,i*:;,1#:*i,, 2

ffi.;
!/tni(cttttutfi*\ Duoc F.

Số HS: 02516/2019/XNQC


		Cục Đăng kiểm Việt Nam
	2019-12-09T09:39:21+0700
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Nguyễn Thanh Phong đã ký lên tài liệu.


		Cục Đăng kiểm Việt Nam
	2019-12-10T10:21:18+0700
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Cục An toàn thực phẩm đã ký lên tài liệu.




